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 ادمفػ: مؼدمة

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل

 وبعد: 

ورؿات أشتعرض ؾقفا بعض إشئؾة ادتعؾؼة بػصؾ  فذهؾ

 فإك :اهلل تعاػ أن يقؾؼـل فؽؾ خر ، شائاًل افشتاء مع أجقبتفا

 ظذ ـؾ يشء ؿدير وباإلجابة جدير.

ويـبغل أن يؽقن صلن ادسؾؿ يف ـؾ خطقة مـ خطقات 

مـ افؽتاب  ،أن يبحث ويسلل ظـ افرأي ؾقفا -حقاتف

 ـة وؿقل ظؾامء إمة افؽبار.وصحقح افس  

 ـيف هذه افرشافة مـفج افتقشط يف إجقبة ظ وؿد شؾؽُت 

ؾ، وإكام يؽقن وٓ اختصار ُمِ  ُُمِؾ ؾقيطتؾال  ،إشئؾة

 .اجلقاب ممدًيا فؾغرض
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 .بقل حسـأشلل أن يتؼبؾ مـل هذه افرشافة بؼَ  واهللَ 

  ًٓ ثؿ أصؽر صقخـا مصطػك بـ  ،وأخًرا وأصؽر اهلل أو

 .افعدوي حػظف اهلل

وأن يبارك ؾقفام،  ،ؾ بشػاء أمل وزوجتلج  عَ وأشلل اهلل أن يُ  

 يبارك يف أكػاس ظؿر أيب. نأو

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 ك ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفف وصحبفارِ ؿ وبَ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجعغ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وادحؼؼ وـتبف ببـاكف: افباحث

، فعام أفػ وأربعاِمئة وأربعغ مـ ربقع إول( مـ صفر 23)

 .هجرة افـبل 

 م(.2118ـ ديسؿز ـ 1) سبتفاادقاؾؼ ظك يقم 

 .بؿديـة ادـصقرة ـ دؿفؾقة ـ مك

 11552537621واتس:    11121263228هاتػ: 
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 ـة؟ؾصقل افس   : ما1س

ـة، وافصقػ ؿال مافؽ: افشتاء كصػ افس  ج: ؿال ابـ افعريب: 

 كصػفا.

 وصقػ، وربقع،] صتاء: أؿسام أربعة افزمان: ؿقم ؿالو

 .وخريػ

 .وخريػ ظ،قْ وؿَ  وصقػ،[ صتاء هق: ؿقم وؿال

 ومل ؿسؿغ، افزمان اهلل ؿسؿة ٕجؾ :أصح مافؽ ؿال وافذي

 (.1)اثافثً  هلام جيعؾ

ؿ تقؿعات خزاء إرصاد أن اجلق شقؽقن ؽًدا ؽْ ما ُح : 2س

 أو كحق ذفؽ؟ ،ُمطًرا أو بارًدا

ج: هذه ادسائؾ مبـاها ظذ ؽؾبة افظـ وآجتفاد، وٓ تدخؾ 

 .ج مـفاؾال حر ،يف معرؾة افغقب

هذه إخبار، وما إػ ع تؿويساإلكسان وٓ ماكع أن حيتاط  

 ره اهلل ؾفق افؽائـ.ؼد  يُ 

                                                      

 .(451/ 4) ((افؼرآن أحؽام)) (1)
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 : هؾ جتقز افطفارة بامء ادطر؟3س

ُل }ؿال تعاػ:  ،افطفارة بامء ادطر جائزةج: كعؿ،   َظَؾْقُؽؿْ  َوُيـَز 

ـَ  اَمءِ  ِم ؿْ  َماءً  افس  ـُ َر  .[11: إكػال] {بِفِ  فُِقَطف 

ـَ  َوَأْكَزْفـَا }اػ: وؿال تع اَمءِ  ِم  .[48: افػرؿان] { َضُفقًرا َماءً  افس 

خاصة يف  ،بف مؿ تسخغ اداء فالؽتسال وافتقضؽْ : ما ُح 4س

 افشتاء؟

هق مـ باب اإلظاكة ظذ بؾ ج: ذفؽ أمر جائز، ٓ حرج ؾقف، 

 افطاظة.

 ـ تقضل باداء افبارد يف افشتاء؟ػ أجر مَ ضاظَ : هؾ يُ 5س

د ظذ كػسف، ؾإصؾ شد  قًبا مـ افشخص أن يُ فقس مطؾ ج:

شاخـًا ؾؾقتقضل  د ماءَج وَ  نْ ر كػسف بال مشؼة ظؾقف، ؾنِ طف  أن يُ 

 .بف، وإٓ ؾؾقتقضل باداء افبارد

ما مل يؽـ هذا افتعب  افتعب، رٓ صؽ أن إجر ظذ ؿدو

ا مـف أكف بذفؽ ًدا مـ افشخص ؾقشؼ ظذ كػسف طـ  تعؿ  مُ 

 .رهجػ أُيضاظَ 
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 رشقل اهلليا  عـ أم ادممـغ ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت:ؾ 

ـُ ُد ْص ؽغ، وأَ ُس ر افـاس بـُ ُد ْص ، يَ  ل هلا: اؾؼ !ؽ؟ُس ر ب

ثؿ ائتقـا  ،ع  هِ ؾلَ  ، ؾاخرجل إػ افتـعقؿرِت فُ ، ؾنذا ضَ اكتظري»

 .«ِؽ بِ َص بؿؽان ـذا، وفؽـفا ظذ ؿدر كػؼتؽ أو كَ 

 ب أو افتعب.َص إجر ظذ ؿدر افـ   افشاهد مـ احلديث أن

 افقضقء، يف ادتقضئ أجر أن ترى أٓ د(:ؿال ابـ رصد )اجلَ 

 ؟وافصقػ احلر زمان يف أجره مـ أـثر وافشتاء افزد زمان يف

 بف اهلل يؿحق بام أخزـؿ أٓ: »احلديث يف ؿقفف مـ غ  بَ  وذفؽ

 ادؽاره، ذظ افقضقء إشباغ؟ افدرجات بف ويرؾع اخلطايا

 (.1)احلديث «...ساجداد إػ اخلطك وـثرة

 هؾ جيقز افتـشقػ بعد افقضقء أو آؽتسال؟ :6س

 افتـشقػ. هذا كعؿ، ٓ حرج مـ ج:

 

                                                      

 .(16/ 17) ((وافتحصقؾ افبقان))(1)
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 هؾ ضغ افشقارع كجس أم ضاهر؟ :7س

 :س بـجاشة خارجةج  ـمل يُ  ج: ضغ افشقارع ضاهر ما

 .اختالضف بؿقاه ادجاري مثاًل ـ

، دخؾ بف افشخص ادسجدفؽـ فقس معـك أكف ضاهر أن يَ  

صان ادسجد ظـ وإكام ي !!ث شجاد ادسجد أو حصرهقؾقؾ

 رص ظذ كظاؾتف فؾؿصؾغ.وجيب أن حَي  ،أذى ـؾ

 مـ أجؾ ادطر؟ تغع بغ افصالؿْ هؾ جيقز اجلَ   :8س

ثبت ظـ رشقل اهلل ع يف ادطر بخصقصف ٓ يَ ؿْ حديث اجلَ  ج:

. 

 ظـ احلؽؿ يف ادسلفة ؾؼد اختؾػ افعؾامء ظذ ؿقفغ:و

 .ع بغ افصالتغ بسبب ادطرؿْ قز اجلَ جَيُ  ول:افؼقل إ

ًٓ  وحجتفؿ:   بـ ظباس: حديث ظبد اهلل أو

بغ افظفر وافعك، وادغرب  ع رشقل اهلل مَجَ » ؿال:

 .«وٓ مطر بادديـة، يف ؽر خقف ،وافعشاء
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  َ ؾعؾ ذفؽ؟ ؿال:  يف حديث وـقع: ؿال: ؿؾت ٓبـ ظباس: مِل

 .«ج أمتفرِ ـل ٓ حُيْ »

: ما أراد إػ  يث أيب معاوية: ؿقؾ ٓبـ ظباسويف حد 

 .«ج أمتفرِ أراد أن ٓ حُيْ »ذفؽ؟ ؿال: 

وؿد  ،ع يف افسػر هل ادشؼةؿْ افعؾة يف جقاز اجلَ  :ثاكًقا: ؿافقا

 جدت هـا.وُ 

 ثافًثا: ؿال هبذا بعض افصحابة وافتابعغ.

 .ع بغ افصالتغ بسبب ادطرؿْ ٓ جيقز اجلَ  افؼقل افثاين:

اَلةَ  إِن  }قفف تعاػ: وحجتفؿ ؿ اَكْت  افص   ـَِتاًبا ادُْْمِمـِغَ  َظَذ  ـَ

 .[113: افـساء] .{َمْقُؿقًتا

مـ أي  عدم وجقد احلديث افصحقح افكيح اخلايلوفؿافقا: 

 ظؾة افذي يػقد جقاز ذفؽ.

لكف ٓ يؽقن إٓ يف ب ب وأجابقا ظـ حديث ابـ ظباس

 حة.ؾِ افرضورات ادُ 
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ؿافف  .عؿؾ بف افػؼفاءاحلديث مل يَ هذا  إن وؿال بعضفؿ:

 .(1) افسمذي

 مة.ؾزِ ؽر مُ وهل  ،وؿافقا: أثار حمض اجتفادات

 يف ؾرض صاليت بغ اجلؿع ظذ وأمجعقاؿال ابـ افؼطان: 

 وبافؾقؾ وادزدفػة، وبعرؾة وافسػر ادرض يف ،إحدامها وؿت

 .ادطر يف

 .(ادطر) يف ،وافعك افظفر بغ بافـفار عؿْ اجلَ  افشاؾعل وزاد 

 (.2) وادزدفػة بعرؾة إٓ عؿَ جُيْ  ٓ: حـقػة أبق وؿال

                                                      

 بعض بف دَخ أَ  ؿدو ،بف قلمعؿ ؾفق يثاحلد مـ ابؽتاف اهذ يف ام قعمج  ؿال افسمذي: (1)

 :حديثغ خال ام ،عؾؿاف أهؾ

 ؽر مـ ،اءوافعش ربوادغ ،ادديـةب عكواف رافظف غب عمَجَ   لافـب نأ ،اسظب بـا يثحد 

 .مطر وٓ شػر وٓ خقف

 «ؾاؿتؾقه ةافرابع يف ادظ نؾن ،دوهؾؾاج ؿراخل بَشِ  إِذا» ل:ؿا كفأ ق لافـب يثوحد 

 .ؽتابفا يف قًعامج يثغاحلد ةؾظ اـ  ق  بَ  ؿدو 

  .افػؼفاء اختقار مـ ؽتاباف هذا يف ذـركا وما :ؿال 

 .(736: ص) فؾسمذي ((افصغر افعؾؾ))اكظر 

 .(169/ 1) ((اإلمجاع مسائؾ يف اإلؿـاع))(2)
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ؾاحلاصؾ أن ادسلفة اجتفادية، وأكا مع افؼقل  :أمحد()ؿؾت 

ع ؿقم  وفق مَجَ  .ع بغ صالتغ مـ أجؾ ادطرؿَ ٓ جُيْ كف إ :ثايناف

 .ؿال حرج ظؾقفر ؾَخ ا بافرأي أأخًذ 

ص افتقؿؿ يف افشتاء إذا ـان اداء بارًدا : هؾ جيقز فؾشخ9س

 ز ظـ اشتعامفف؟َج وظَ 

 .بارًدا ـان أو شاخـًا ،إصؾ أن يتقضل افشخص باداءج: 

د عْ أو فبُ  ز ظـ اشتخدام اداء درض أو صدة بردَج ظَ  نْ وفؽـ إِ  

ز ظـ اشتعامفف وفق َج أو ظَ  ،ز ظـ تسخغ اداءَج ظَ  وأ اداء ظـف،

 أن يتقؿؿ بدل أن يتقضل أو يغتسؾ.ؾفـا جيقز فف  :شاخـًا

ؾلصاب  ،خرجـا يف شػرما صحة هذا احلديث: : 11س

ؾسلل أصحابف  ،ؾشجف يف رأشف، ثؿ احتؾؿ ، مـا حجررجاًل 

ؾؼال: هؾ جتدون يل رخصة يف افتقؿؿ؟ ؾؼافقا: ما كجد فؽ 

 .ؾاؽتسؾ ؾامت !رخصة وأكت تؼدر ظذ اداء
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ؾقه ؿتؾفؿ تَ ؿَ »ؾؼال:  ، بذفؽخِز أُ  مـا ظذ افـبل دِ ؾؾام ؿَ  

افسمال، إكام ـان  لّ ؾنكام صػاء افعِ  ؟أٓ شلفقا إذ مل يعؾؿقا !اهلل

ظذ  -مقشك  ؽ  َص  ،يعصب :أو –يؽػقف أن يتقؿؿ ويعك 

 ؟«جرحف خرؿة، ثؿ يؿسح ظؾقفا ويغسؾ شائر جسده

 .ثبت ظـ رشقل اهلل هذا حديث ضعقػ ٓ يَ  ج:

ِس  :11س ـُ فطبقب يف فف ا اووضعف ،ذراظف تصخص 

 أو يتقؿؿ؟ ااجلبس، ؾفؾ يؿسح ظؾقف

: ج: ًٓ مل أؿػ يف افباب ظذ يشء صحقح ظـ رشقل اهلل أو

. 

 إػ أكف يؿسح ظذ هذا اجلبس. مجفقر افعؾامء ثاكًقا: ذهب

ثافًثا: ذهب بعض افعؾامء إػ أكف يتقضل ويتقؿؿ، ؾافقضقء 

 وافتقؿؿ فؾعضق ادجبس. ،فألظضاء افصحقحة

 ػغ.اجلؿفقر أؿقل ؿقاًشا ظذ اخلُ وبؼقل  :)ؿؾت(

 ػغ يف افشتاء؟هؾ جيقز أن كؿسح ظذ اخلُ  :12س

 ػغ يف افشتاء ويف افصقػ.كعؿ، جيقز ادسح ظذ اخلُ  ج:
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 ؟غػما شوط ادسح ظذ اخلُ  :13س

 دحؾ افقضقء. يـشاتر اوأن يؽقكارة، فظذ ض اسبَ ؾْ يُ أن  ج:

 ػغ؟ما مدة ادسح ظذ اخلُ  :14س

 ويقم وفقؾة فؾؿؼقؿ. .أيام بؾقافقفا فؾؿساؾر ثالثة ج:

 ؟غػـقػقة ادسح ظذ اخلُ ما  :15س

وهق ؿقل أـثر  .ؾ افشخص يده ويؿسح أظذ اخلػبُ يَ  ج:

 .افعؾامء

)افؼاب بؾفجة أهؾ  بغؿ ادسح ظذ اجلقرؽْ ُح ما  :16س

 ؟مك(

 ظذ ادسح يف افعؾؿ أهؾ ؾػاختَ  ؿال ابـ ادـذر: ج: 

 :اجلقربغ

 ظؾقفام ادسح إباحة ويرُ  .اجلقربغ ظذ ؿسحيَ : ضائػة ؾؼافت

 ابـو وظامر، ظع،: افسالم ظؾقف افـبل أصحاب مـ تسعة ظـ

 وأيب وبالل، ظازب، بـ وافزاء ظؿر، وابـ وأكس، مسعقد،

 د ...شع بـ وشفؾ أمامة،



 ى أحكام الشتاء إزالة العناء بذكر فتاو   

 

15   

 

 .ادسقب ظطاء، واحلسـ، وابـ  :وؿال هبذا افؼقلإػ أن ؿال: 

، ْر بَ عل، وابـ ُج َخ وبف ؿال افـ   .صػقؼغ ـذفؽ ؿآ: إذا ـاكا

ر، وأمحد، ؾَ وإظؿش، وشػقان، وابـ حل، وابـ ادبارك، وزُ 

 .قوإشحا

ؿال أمحد: ؿد ؾعؾف شبعة أو ثامكقة مـ أصحاب افـبل صذ اهلل  

 .ظؾقف وشؾؿ

ـة مـ أصحاب افـبل صذ اهلل ظؾقف وؿال إشحاق: مضت افس   

يف ادسح ظذ اجلقربغ، ٓ  ـ بعدهؿ مـ افتابعغوشؾؿ، ومِ 

 .اختالف بقـفؿ يف ذفؽ

وـذفؽ ؿال  .ؿسح ظؾقفام إذا ـان يؿق ؾقفاموؿال أبق ثقر: يَ 

 (.1)يعؼقب وحمؿد، إذا ـاكا ثخقـغ ٓ يشػان

 :اجلقربغ ظذ ادسح يف واختؾػقاوؿال ابـ رصد: 

 .ؿقم عفـَ ومَ  ،ؿقم ذفؽ ؾلجاز 

 .حـقػة بقوأ ،وافشاؾعل ،مافؽ :ذفؽ عـَ مَ  وُمـ

                                                      

 .(118ـ  115/ 2) افػالح دار ط/ ،ادـذر ٓبـ ((إوشط))   (1)
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 ،حـقػة أيب صاحبا ،وحمؿد يقشػ أبق :ذفؽ أجاز وُمـ 

 (.1) افثقري وشػقان

ؾاحلاصؾ أن افعؾامء اختؾػقا يف ادسلفة ظذ  :أمحد()ؿؾت 

 ؿقفغ:

 .قز ادسح ظذ اجلقربغافؼقل إول: جَي 

 :تانج  وهلذا افؼقل ُح  

: صح ظـ ظدد مـ افصحابة أهنؿ مسحقا ظذ وػإُ 

 جقارهبؿ.

 : يؿؽـ أن يؼاس اخلػ ظذ اجلقرب.فثاكقةا

 .ربغققز ادسح ظذ اجلافؼقل افثاين: ٓ جَي 

 ج:َج ُح ثالث وهلذا افؼقل  

 ؾ.عَ ح ظذ اجلقرب مُ َس افـبل مَ  : ـؾ حديث ؾقف أنإُوػ

                                                      

 .(26/ 1) ((دؼتِص ادُ  وهناية ادجتفد بداية))  (1)
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 :جؾغسؾ افر  ية افؽريؿة افتل تلمر بغَ : ٓ كسك طاهر أافثاكقة

 ثار افصحابة.ٔ

 ،ؾاخلػ مـ جؾد وهق شؿقؽ ،ؾارق افؼقاس مع :افثافثة

 واجلقرب مـ ؿامش وهق رؿقؼ.

ح ظذ اجلقربغ أخًذا َس ـ مَ ـال افؼقفغ معتز، ؾؿَ : )ؿؾت(

زـ َج بؼقل مَ   .ؾؾف وجفة ؿقية ،ق 

ؾف كػر مـ أصحاب رشقل عَ ديـ اهلل بف، وؾَ وهذا ما أؿقل بف وأَ  

 .اهلل 

ـ ر ظذ مَ ؽَ ـْ ال حيؼ فف أن يُ ؾادسح ؾؾف وجف،  مـ ؿال بعدومَ 

 يؿسح.

أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ما صحة هذا احلديث: : 17س

 وَمَسح ظذ اجلقربغ وافـعؾغ؟ ،وشؾؿ تقضل

ج: ُمَعؾ، وؿد أكؽره افـؼاد: مثؾ افثقري وابـ مفدي وأمحد 

 ومسؾؿ...وؽرهؿ، أكؽروه ظذ أيب ؿقس.
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ح ظذ َس وـؾ حديث ؾقف أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مَ 

 جلقربغ ٓ يصح.ا

 ؿ ادسح ظذ اجلقرب افرؿقؼ؟ؽْ ُح ما : 18س

رب ا افعؾامء جقاز ادسح ظذ اجلقج: افراجح مـ ؿقيَل 

 افرؿقؼة.

امسح ظؾقف ما تعؾؼت بف رجؾؽ، وهؾ ـاكت : ؿال افثقري

 (.1)؟!خػاف ادفاجريـ وإكصار إٓ مرؿة مشؼؼة مرؿعة

 اهلل ريض وظع ظؿر ظـ أصحابـا وحؽك وؿال افـقوي:

 ظـ هقْ ؽَ وَح  .ارؿقؼً  ـان وإن اجلقرب ظذ ادسح جقاز -ظـفام

 ادـع حـقػة أيب وظـ .وداود قاشحإو وحمؿد يقشػ أيب

 (.2) اإلباحة إػ رجع أكف :وظـف .امطؾؼً 

 

                                                      

 (.753) ((مصـػف))أخرجف ظبد افرزاق يف   (1)

 .(511/ 1) ((ادفذب شح ادجؿقع))   (2)
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ًٓ أن يَ  رجؾجيقز فؾهؾ  :19س مـ مسح  ؿسح ظذ ظاممتف بد

 ؟رأشف

مـ  ًٓ هؾ متسح ظذ مخارها أو حجاهبا بد ،وـذفؽ ادرأة 

 ؟ـشػ رأشفا

 ٓ جيقز آـتػاء بادسح ظذ افعاممة ظـد مجفقر افعؾامء. ج:

ظـ ابـ ظؿر أكف ـان ٓ يؿسح ظذ افعاممة. ؿال ابـ ادـذر: 

عل، وافشعبل، وافؼاشؿ، َخ وبف ؿال ظروة بـ افزبر، وافـ  

 ومافؽ بـ أكس، وافشاؾعل، وأصحاب افرأي.

ـتؼؾ ظـ ؾال يُ  ،أسوحجتفؿ أن إصؾ هق ادسح ظذ افر

 إصؾ إٓ بدفقؾ صحقح.

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مسح  افذي ؾقف أن احلديثو

مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ أيب فقذ ظـ  هق -ظذ اخلػغ واخلامر

 بالل.

يف  (ظؾؾ إحاديث)وي يف ـتابف رَ اهلَ  أظؾف ؼدؾوهق مـؼطع، 

 .(7) احلديث رؿؿ ،جاجدسؾؿ بـ احلَ ـتاب افصحقح 
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ؾ ظذ ُج بقـام ذهب ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ إػ جقاز مسح افر  

ًٓ ح ادرأة ظذ مخارهاْس ظاممتف ومَ  بجؿؾة مـ  : اشتدٓ

 إحاديث افضعقػة.

 .ظدم ادسح أي: ،اجلؿفقرؿقل وأكا مع  :أمحد()ؿؾت 

ػ بعض إًدا اذ بعض افـاس برأي احلـابؾة اشتـَخ فؽـ فق أَ  

  حرج ظؾقف.ؾال ،أثار افقاردة يف افباب

أٓ يؿسح افشخص ظذ ظاممة هق وفؽـ اخلروج مـ اخلالف 

وفق  قن فؾرأس ذاتفوٓ متسح ادرأة ظذ مخاٍر، وإكام ادسح يؽ

  افعؾامء.يف أصح ؿقيَل  ،صعرات ؿؾقؾة

 هؾ جيقز ادسح ظذ احلذاء؟ :21س

 -مقضع افقضقء :أي ،غطل حمؾ افػرضت س كعاًل بِ ـ فَ مَ  ج:

 ؾقفا.جيقز فف أن يؿسح ظ

جؾ( ز افر  أما احلذاء افصغر افذي ٓ ُيغطل حمؾ افقضقء )بِ 

إٓ إذا ـان حتتف خػ أو جقرب  ،ؾفذا ٓ جيقز ادسح ظؾقف

 يغطل حمؾ افقضقء.
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ح ظذ اخلػ أو اجلقرب ثؿ خؾعف، ؾفؾ َس ـ مَ مَ  :21س

 يـتؼض وضقءه؟

 . افعؾامءيف أصح ؿقيَل  ٓ يـتؼض وضقءه ج:

ـ تقضل ؾؿسح ظذ رأشف، ثؿ حؾؼ افشعر، وإكام مثؾف مثؾ مَ  

 ؟ؾفؾ اكتؼض وضقءه

 فام ؾقق بعض؟: هؾ جيقز ادسح ظذ جقربغ ؿد فبستُ 22س

 ج: جيقز، ويؽقن ادسح ظذ اجلقرب إظذ مـفام.

جؾ(، ز افر  جقرًبا يغطل حمؾ افقضقء )بِ  ُت سبِ : إذا فَ 23س

ؾقؿف جزمة ٓ تغطل حمؾ افقضقء ؾفؾ جيقز  وفؽـ فبسُت 

 سح ظذ هذا احلذاء أو هذه اجلزمة؟اد

 س.حمؾ افػرض ؿد ُش  : ٕنر جيقزـِ ج: هبذا افتقصقػ افذي ذُ 
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: هؾ جيقز يل أثـاء افصالة خاصة يف افشتاء، أن أصع 24س

ؾبسان يف وأكا أفبس يف يدي افؼػازيـ )ؿطعتغ مـ ؿامش تُ 

خصقًصا ظذ هقئة أصابع  تغومصؿؿ تغمػصؾ ،افقديـ

 ل(؟تِ كْ قَ َج  :اًما، وتسؿك يف بالدكاافقديـ مت

ـ يف يػغ افؾذج: ٓ ماكع مـ ذفؽ، ؾؽام جتقز افصالة باخلُ 

افؼدمغ ومها مـ جؾد، ؾؽذفؽ جتقز افصالة بافؼػازيـ 

 وٓ حرج يف ذفؽ. ،يف افقديـافؾذيـ 

قن يف افشتاء وهؿ ؾ  َص : بعض افـاس وفشدة افزد يُ 25س

 جيقز؟ وفؽـ ظذ افسير، ؾفؾ هذا ،واؿػقن

وٓ ماكع مـ إن صذ واؿًػا، جتقز افصالة ظذ افسير  ،ج: كعؿ

 ذفؽ.

 بافصالة بلس ٓ :وؿال :مسلفة(: ّد ؿال اإلمام ابـ رصد )اجلَ 

 إرض ظذ يؽقن افػراش مثؾ ظـدي وهق افسير، ظذ

 .فؾؿريض
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 ؾقف: اختالف ٓ أمر وهق ؿال، ـام وهذا: رصد بـ حمؿد ؿال

 افسطقح، وظذ افغرف يف ـافصالة رافسي ظذ افصالة ٕن

 (.1) افتقؾقؼ وباهلل

 : هؾ جتقز صالة افـاؾؾة جافًسا ظذ افسير؟26س

كعؿ، جتقز صالة افـاؾؾة جافًسا ظذ افسير، أما افػريضة ج: 

 ؾال.

 ؟طرماذا يؼقل ادمذن يف افققم ادَ  :27س

 .(قا يف بققتؽؿؾ  َص ) (:حل ظذ افصالة)يؼقل بدل  ج:

أصفد أن ) :طر: إذا ؿؾَت ابـ ظباس دمذكف يف يقم مَ  ؿالؾؼد 

قا يف ؾ  َص )ؿؾ:  .حل ظذ افصالة :، ؾال تؼؾ(ا رشقل اهللحمؿًد 

 (.بققتؽؿ

                                                      

 .(312/ 1) ((وافتحصقؾ افبقان)) (1)
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يعـل  - ـ هق خر مـلؾف مَ عَ ؼال: ؾَ ؾؾؽلن افـاس اشتـؽروا،  

وإين ـرهت أن  ،مةزْ إن اجلؿعة ظَ  -افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .ضْح وافد  حرجؽؿ ؾتؿشقن يف افطغ أُ 

ان، ثؿ ؿال: ـَ ْج ن ابـ ظؿر يف فقؾة باردة بَض ذ  كاؾع ؿال: أَ وظـ 

، ؾلخزكا أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف (قا يف رحافؽؿؾ  َص )

قا يف ؾ   َص َٓ أَ »ا يمذن، ثؿ يؼقل ظذ إثره: وشؾؿ ـان يلمر ممذكً 

 .طرة يف افسػريف افؾقؾة افباردة، أو ادَ « افرحال

 متػؼ ظؾقف.وـال احلديثغ  

أو وضع افـار فؾتدؾئة يف افشتاء  ايةؿ وضع افدؾؽْ ُح ما  :28س

 أمام ادصع؟

ع افـار أو افدؾاية افغرض مـف افتدؾئة ْض : ذفؽ أمر جائز، ؾقَ ج

 وفقس افعبادة.

 ؟«افصقم يف افشتاء افغـقؿة افباردة» :ما صحة حديث :29س

 .ٓ يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ج:
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 ما صحة أثر ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف: : 31س

 ؟«افشتاء ؽـقؿة افعابد»

 .ريض اهلل ظـف ج: صحقح مقؿقف ظذ ظؿر

ثـا حسغ بـ ظع، ظـ زائدة، ظـ أخرجف ابـ أيب صقبة: 

 (.1)ؿقفف ...شؾقامن افتقؿل، ظـ أيب ظثامن، ؿال: ؿال ظؿر

 ػت افريح؟َص ؼال إذا ظَ هؾ هـاك دظاء معغ ي :31س

عـ ظائشة، زوج افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، أهنا ؾ : كعؿ،ج

ؿافت: ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إذا ظصػت افريح، 

افؾفؿ إين أشلفؽ خرها، وخر ما ؾقفا، وخر ما »ؿال: 

وأظقذ بؽ مـ شها، وش ما ؾقفا، وش ما  .بف رشؾْت أُ 

 .«بف رشؾْت أُ 

خؾ، وأؿبؾ رج ودؿافت: وإذا ختقؾت افسامء، تغر فقكف، وخ 

 .ذفؽ يف وجفف ي ظـف، ؾعرؾُت ُس   وأدبر، ؾنذا مطرت

                                                      

(1) (9742 ،34468.) 
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فعؾف، يا ظائشة ـام ؿال ؿقم »ؿافت ظائشة: ؾسلفتف، ؾؼال:  

ؾؾام رأوه ظارضا مستؼبؾ أوديتفؿ ؿافقا هذا ظارض }ظاد: 

 .«[24]إحؼاف:  {ُمطركا

 ما صحة هذا احلديث:  :32س

 ظـ أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف ؿال:

ؿال:  .وكحـ مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مطرـا أصابَ 

 رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ثقبف، حتك أصابف مـ َس ؾَح 

 .ادطر

َ  ،ؾؼؾـا: يا رشقل اهلل  ٕكف حديث ظفد »ؿال:  !هذا؟ صـعَت  مِل

 ؟«بربف تعاػ

 (898)  فهذا احلديث أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحج: 

أخزكا جعػر بـ شؾقامن، ظـ وحدثـا حيقك بـ حيقك،  ؾؼال:

 .اين، ظـ أكسـَ ثابت افبُ 

 ؾ هذا احلديث: وؿد ُأظِ 
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ظؾؾ إحاديث يف صحقح )وي يف ـتابف رَ اهلَ  ؿال أبق افػضؾ

وهذا حديث تػرد بف جعػر بـ شؾقامن مـ بغ (: 15)( مسؾؿ

 .مل يروه ؽره ،أصحاب ثابت

ظع  ظـ ،ديؾَ ْخ ظـ أيب حامد ادَ  ،وأخزين احلسغ بـ إدريس

وظـده أصقاء فقست  ،مل يؽـ ظـد جعػر ـتاب :بـ ادديـل ؿال

 .ظـد ؽره

أما  :ظـ ظع بـ ادديـل ؿال ،وأخزكا حمؿد بـ أمحد بـ افزاء

ـَ  جعػر بـ شؾقامن ؾلـثرَ  وـان ؾقفا  ،مراشقؾ َب تَ ظـ ثابت و

شؿعت حمؿد بـ  :وشؿعت احلسغ يؼقل. أحاديث مـاـر

 .جعػر ضعقػ: ظثامن يؼقل

 ،ؾ بتػرد جعػر مـ بغ أصحاب ثابتعَ اخلز مُ  :أمحد()ؾت ؿ

 إمر ـام ؿال رمحف اهلل تعاػ. مع ما ؾقف مـ ضعػ، وأرى أن

 احلديثغ: ما صحة هذيـ :33س

 .«افشتاء ربقع ادممـ»إول: 

 .«افزدُ  ـؾ داءٍ  أصُؾ »  افثاين:
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 وشؾؿ.ثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ـالمها ٓ يَ  ج:

 ا صحة هذا احلديث: م :34س

ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف: ؿال: 

ؾ بعيض ـَ أَ  ،ب  اصتؽت افـار إػ رهبا ؾؼافت: رَ »ظؾقف وشؾؿ 

س يف افصقػ، ػَ س يف افشتاء وكَ ػَ سغ: كَ ػَ ن هلا بـَ ذِ ؾلَ  !ابعًض 

 ؟ ر وأصد ما جتدون مـ افزمفريرؾلصد ما جتدون مـ احلَ 

 أخرجف افبخاري ومسؾؿ. ،ج: حديث صحقح

 ؾفؾ فـا أن كدظق اهلل أن متطر؟ ،إذا مل متطر افسامء :35س

ا أن كدظق ـؾفؾ ف ،وـذفؽ إذا ـان ادطر صديًدا واشتؿر زمـًا

  بف أو كدظقه بؽػف؟رَض اهلل أٓ كُ 

ب هذا مـ رشقل اهلل صذ اهلل ؾِ ، ـالمها جائز، ؾؼد ضُ كعؿ ج:

 ودظا بكؾف. طردؾدظا بـزول ا ،ؾفعَ ظؾقف وشؾؿ وؾَ 

 دخؾ ادسجد يقم ، أن رجاًل ريض اهلل ظـف عـ أكس بـ مافؽؾ

مجعة، مـ باب ـان كحق دار افؼضاء، ورشقل اهلل صذ اهلل 

اهلل صذ اهلل ظؾقف  ظؾقف وشؾؿ ؿائؿ خيطب، ؾاشتؼبؾ رشقَل 
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إمقال،  ؾؽِت هَ  ،، ثؿ ؿال: يا رشقل اهللوشؾؿ ؿائاًم 

 !!ـاواكؼطعت افسبؾ، ؾادع اهلل يغث

ع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يديف، ثؿ ؿال: ؾَ ؿال: ؾرَ  

 .«افؾفؿ أؽثـا، افؾفؿ أؽثـا، افؾفؿ أؽثـا»

ظة، زَ ؿال أكس: وٓ واهلل ما كرى يف افسامء مـ شحاب وٓ ؿَ  

 !ع مـ بقت وٓ دارؾْ وما بقــا وبغ َش 

  ْ س، ؾؾام تقشطت ؿال: ؾطؾعت مـ ورائف شحابة مثؾ افس 

 .ثؿ أمطرت كتؼتافسامء ا

 .اتً بْ ؿال: ؾال واهلل ما رأيـا افشؿس َش  

ؿال: ثؿ دخؾ رجؾ مـ ذفؽ افباب يف اجلؿعة ادؼبؾة،  

، ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿائؿ خيطب، ؾاشتؼبؾف ؿائاًم 

إمقال واكؼطعت افسبؾ، ؾادع  ؾؽِت هَ  ،ؾؼال: يا رشقل اهلل

 !!اهلل يؿسؽفا ظـا

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يديف، ثؿ ؿال: ع رشقل اهللؾَ ؿال: ؾرَ  

راب، وبطقن وافظ   وٓ ظؾقـا، افؾفؿ ظذ أـام حقافقـاافؾفؿ »
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ؾاكؼؾعت، وخرجـا كؿق يف « إودية، ومـابت افشجر

 . افشؿس

 وافؾػظ دسؾؿ. ،أخرجف افبخاري ومسؾؿ

فق  بـ أيب ضافب ريض اهلل ظـف ؿال: ما صحة آثر ظع :36س

 مـ باضـف؟ ػ بادسحوْ فؽان أشػؾ اخلػ أَ  ،ييـ بافرأـان افد  

 .ج: هذا أثر ضعقػ هبذا افؾػظ

 وؿد أظؾف افدارؿطـل يف ظؾؾف. 

ؾؼف ؽتاب )صقخـا مصطػك بـ افعدوي يف حتؼقؼف فأظؾف و

 .(ـةافس  

ــت أرى أن باضـ افؼدمغ أحؼ افصحقح بؾػظ:  وفؽـ

حتك رأيت رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ،بادسح مـ أظالمها

 .وشؾؿ يؿسح طاهرمها

ر فؾتخؾػ ظـ صالة اجلامظة ظـد ْذ هؾ شؼقط ادطر ظُ  :37س

 ـ يؼقل بقجقهبا؟مَ 

 إمجاًظا. صالة اجلامظة يف ادطر مباحفتخؾػ ظـ كعؿ، ا ج:
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 -وؿد تؼدم يف حديث ابـ ظباس وابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام

 :أن ادمذن يف افؾقؾة ادطرة وافباردة يؼقل -ـام يف افصحقحغ

 .(قا يف رحافؽؿؾ  َص )

ـا ابـ ظباس يف يقم ذي بَ طَ ؿال: َخ  ظبد اهلل بـ احلارث ـوظ

، ؿال: ؿؾ: (حل ظذ افصالة) :غؾَ ر ادمذن دا بَ مَ غ، ؾلَ دْ رَ 

 .(افصالة يف افرحال)

ؾـظر بعضفؿ إػ بعض، ؾؽلهنؿ أكؽروا، ؾؼال: ـلكؽؿ  

ل صذ يعـل افـب -ـ هق خر مـل ؾف مَ عَ هذا ؾَ  ن  إِ  !أكؽرتؿ هذا

 .إهنا ظزمة، وإين ـرهت أن أحرجؽؿ -اهلل ظؾقف وشؾؿ 

وظـ محاد، ظـ ظاصؿ، ظـ ظبد اهلل بـ احلارث، ظـ ابـ  

ؾتجقئقن  ،أن أؤثؿؽؿ هُت رِ ـَ ))ظباس، كحقه، ؽر أكف ؿال: 

 أخرجف افبخاري ومسؾؿ. ((بؽؿـَ تدوشقن افطغ إػ رُ 
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 ظـ افتخؾػ أن ظذ افعؾامء أمجع ؿال ابـ بطال: وؿد 

 -ذفؽ أصبف وما وافريح، وافظؾؿة ادطر صدة يف اجلامظات

 (.1) مباح

 (.2) بآتػاق رْذ ظُ  هق  وؿال ابـ ؿاشؿ:

يف رمضان بسبب احلقض، ؾفؾ  اامرأة أؾطرت أيامً  :38س

 هنار افشتاء ؿصر؟ إنحقث  :جيقز هلا افؼضاء يف أيام افشتاء

 اء.هلا، ؾال حرج أن تؼيض يف افصقػ أو افشت هذا جائز ج:

يف ؾصؾ افشتاء وكظًرا فزودة اجلق، تؼقم بعض  :39س

فؾػؼراء مـ أمقال افزـاة  وافبطاضغاجلؿعقات بؼاء ادالبس 

 ؾفؾ هذا جيقز؟ ،وتسؾؿفا فؾػؼراء وادساـغ

ؽ افػؼر ادال يف يده كظًرا فػؼره أو ؾ  : إصؾ أن ُيؿَ ج

 .وهق يتكف ؾقف ـقػام صاء ،مسؽـتف

                                                      

 .(291/ 2) ي((افبخار صحقح شح))  (1)

 .(359/ 2) ((شح زاد ادُستؼـِع ادربع افروض حاصقة))  (2)
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قـا أن يـػؼ ِش وَخ  ،ر شػقًفا أو ؾاشًؼا أو مسًؾاذا ـان افػؼإإٓ  

ادال يف افتػاهات ويسك أستف بال كػؼة وٓ ـساء، ؾفـا جيقز 

ؼام ويل افسػقف وكؽقن وـالء ظـ إسة فـا أن كؼقؿ أكػسـا مُ 

وكشسي هلؿ مـ أمقال افزـاة افطعام وافؼاب  ،افػؼرة

 وافؽساء.

جيقز مع بعض إُس أن ؾعؾ بعض اجلؿعقات ؿد  :احلاصؾ

 واهلل أظؾؿ. ،رَخ أ فاوٓ جيقز مع بعض

شخان أشخـ ؾقف ادقاه، واداء يف افشتاء  فقس فدي   :41س

ا، وفؽـ أحقاًكا يف بعض أيام ؾصؾ افشتاء ارًدا جد  يؽقن ب

ؾفؾ جيقز يل أن أضع اداء يف  ،تطؾع افشؿس ؿبقؾ افظفر بؼؾقؾ

 ـ؟سخ  فقُ  افشؿس

ٓ  حديث ؾقف مـع افتطفر باداء ادشؿس: ذفؽ جائز، وـؾ ج

 يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

وفقس يف اداء ادشؿس يشء يصح ؼقع رمحف اهلل: ؿال افعُ 

 .ظـ ظؿر ريض اهلل ظـف روى ؾقف، إكام يُ امسـًد 
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 :ؾائدة

 :ظؾقف مـ افرشائؾ يف مسلفة أحؽام افشتاء ُت ُما وؿػ

 ًٓ  ،احلؾبل فؾشقخ ظع ،ادطفرة ـة: أحؽام افشتاء يف افس  أو

 .حػظف اهلل

فؾشقخ أمحد  ،ؾصؾ افشتاء وما يتعؾؼ بف مـ أحؽامثاكًقا: 

فؽـ  ،وفقس ظـدي أن كسخة مـف. حػظف اهلل ،افبديقي

 .ؾؼط ورأيت ؽالؾف ،مـ ادمفػ أكف ُضبع ؾُت رَ ظَ 

تلفقػ حمؿد رؾقؼ مممـ  ،دفقؾ إتؼقاء يف أحؽام افشتاءثافًثا: 

 افشقبؽل.
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 اخلامتة

وبعد هذا افعرض افسيع ٕبرز ما حرضين مـ أشئؾة وأجقبة 

 ،تتعؾؼ بػؼف افشتاء ،ؾؼفقة أو حديثقة

فطرح إشئؾة وفإلجابة  ؾؼُت أشلل اهلل تعاػ أن أـقن ؿد وُ 

 فا جقاًبا يؼربـا مـف ويرضقف شبحاكف وتعاػ.ـظ

قة وٓ حقل وٓ ؿ ،ؾفق ويل ذفؽ وافؼادر ظؾقف، وهق ادستعان

 واحلؿد هلل رب افعادغ. .إٓ باهلل

 ك ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفف وصحبفارِ ؿ وبَ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجعغ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وادحؼؼ وـتبف ببـاكف: افباحث

، فعام أفػ وأربعاِمئة وأربعغ مـ ربقع إول( مـ صفر 23)

 .هجرة افـبل 

 م(.2118ـ ديسؿز ـ 1) سبتافادقاؾؼ ظك يقم 

 .بؿديـة ادـصقرة ـ دؿفؾقة ـ مك
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